
                                                                                      Brzesko, dnia 15 listopada  2013 r. 

              

 BURMISTRZ BRZESKA 

                                                                                                                        GRZEGORZ WAWRYKA 

Nasz znak : BR.IX.0014.5.33.2013.MK                                   

                   

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu  Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu 15 listopada 2013 roku podjęte zostały 

następujące wnioski i opinie : 

 

 

1. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych wg. propozycji Burmistrza Brzeska – Głosowano 

jednogłośnie  

 

2. Komisja przyjęła informację Burmistrza Brzeska w sprawie wysokości stawek podatku 

leśnego na terenie Gminy Brzesko. Głosowano jednogłośnie 

  

3. Komisja zawnioskowała o obniżenie  ceny skupu żyta do wysokości 60 zł za 1 dt 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Głosowano   

4 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujący  

 

4. Komisja  pozytywnie zaopiniowała stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 w 

następujących wysokościach: 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni, 

Głosowano jednogłośnie 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł 

od 1 ha powierzchni, Głosowano jednogłośnie  

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

    publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni. 

Głosowano jednogłośnie 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano jednogłośnie  
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,36 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej, Głosowano 3 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano 

jednogłośnie 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

 o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej, Głosowano jednogłośnie 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej. Głosowano  4 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych Głosowano jednogłośnie. 

 

5. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

 

6. Komisja pozytywnie ocenia informacje Dyrektor MOPS w Brzesku  dot. programu 

ochrony bezdomnych przed zimą. Głosowano jednogłośnie 

 

7. Komisja zapoznała się z informacją Biura Promocji UM w Brzesku na temat współpracy 

z miastami partnerskimi w 2013 r. 

 

8. Komisja zapoznała się z wnioskiem Dyrektor PSP Nr 2 w Brzesku dot. propozycji 

zmiany granic działki szkolnej. 

 

9. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców i właścicieli firm mieszczących się przy 

ul. Uczestników Ruchu Oporu w Brzesku w sprawie wymiany znaku drogowego  

i wnioskuje o skierowanie wniosku do inżynierii ruchu drogowego z zapytaniem, czy ta 

zmiana  znaku jest możliwa. Głosowano jednogłośnie 
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10. Komisja wnioskuje do inżynierii ruchu drogowego, aby przy znakach zatrzymywania się 

i postoju na terenie całej gminy umieścić  tabliczkę  o odholowywaniu pojazdów. 

Głosowano jednogłośnie 

 

11. Komisja zapoznała się z pismem  z Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. lektury ”Pan 

Tadeusz „. 

 

12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska  o przeprowadzenie  akcji uświadamiającej 

właścicieli działek na ternie Gminy, w formie  ulotki, informacji internetowych i w BIM, 

o obowiązkach i karach ciążących na właścicielach posesji np. corocznym wykaszaniu 

odłogów, paleniu śmieci itp. Głosowano jednogłośnie 

 

13. Komisja przyjęła do wiadomości  odpowiedz  UM w Brzesku do Pana A,M w sprawie  

montażu progów zwalniających  na ul. K. Jadwigi  i Okulickiego. 

 

 

 

  

 

    Przewodniczący 

     Komisji Prawa Porządku Publicznego  

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku 

 

                   mgr Adam Kwaśniak 

 

 

 


